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Polityka prywatności serwisu www.platforma-doradca.pl 

Obowiązki dotyczące prywatności i przestrzegania przepisów oraz regulacji prawnych 

w zakresie naszej działalności są dla nas kwestią niezwykle istotną. Poniższe 

oświadczenie ma na celu wyjaśnienie naszym użytkownikom przyczyny przetwarzania 

ich danych, sposobu, w jaki je zbieramy, przetwarzamy i zapewniamy ich ochronę. 

Jego celem jest także wytłumaczenie sposobu wykorzystania zebranych informacji. 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, przekazujemy poniższe informacje: 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 

Administratorem danych jest Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem 

im. Konstantego Maciejewicza, mające siedzibę w Szczecinie (71-457) przy ul. ul. 

Wszystkich Świętych 66. 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

Z administratorem można skontaktować się: 

• pocztą elektroniczną pod adresem: administrator@platforma-doradca.pl 

• pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem może 

Pan/Pani kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem 

sekretariat@cod.szczecin.pl, lub  telefonicznie pod numerem 91 431 58 91. 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 
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Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

• realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych w serwisie www.platforma-

doradca.pl; 

• prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, 

także w związku z funkcjonowaniem serwisu www.platforma-doradca.pl, jeśli Pan/Pani 

zainicjuje taką komunikację; 

• potwierdzania danych osobowych Użytkowników, w szczególności podczas 

logowania do serwisu; 

• realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym; 

• zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych poprzez 

serwis administratora zgodnie z motywem 49 Rozporządzenia; 

•  

Podstawy prawne przetwarzania danych w celach określonych powyżej: 

• art. 6 ust. 1 lit. a), e) Rozporządzenia 

• art. 6 ust. 1 lit f) w związku z motywem 49 Rozporządzenia 

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej; 

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE 

ODBIORCÓW DANYCH, ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH 

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników serwisu takie jak: imię, adres e-mail. 

Użytkownik serwisu www.platforma-doradca.pl przez swoje działanie ma również 

możliwość przekazania Administratorowi innych danych niż określone powyżej 

poprzez dołączenie w formularzu kontaktowym pliku. 

Odbiorcami Państwa danych mogą być inni Administratorzy współpracujący z Gminą 

Miasto Szczecin - Centrum Opieki nad Dzieckiem, bądź uprawnieni do otrzymania 

Państwa danych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające, na 

podstawie umów zawartych z Administratorem. 
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Źródłem pochodzenia danych, niepochodzących od osoby, której dane dotyczą jest 

Pani/Pan. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w 

związku z ze świadczonymi przez nas usługami, z których Pani/Pan korzysta. 

Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą 

przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji. W przypadku przetwarzania 

Pani/Pana danych na podstawie zgody, do czasu wycofania tej zgody, bądź 

osiągnięcia celu, dla którego dane są przetwarzane.  

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, gdy 

przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody w sposób 

zautomatyzowany, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody, w 

przypadku, gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie zgody –wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem.  

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub 

miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę 

cyfrową udostępnioną w serwisie www.platforma-doradca.pl lub umożliwić 



4 
 

administratorowi prowadzenie komunikacji z Panią/Panem. Niepodanie tych danych 

będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.  

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże 

nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny 

sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. 

PLIKI COOKIES 

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w 

urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron 

internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym 

oraz unikalny numer. 

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje 

te pliki do: 

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie 

serwisu 

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji 

użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego 

preferencjami wyświetlić stronę 

c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji 

użytkownika. 

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w 

szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce 

prywatności. 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne 

procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom 

nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z 

odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach 

wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
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Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, 

aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki 

internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia 

użytkownika. 

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących 

plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 

cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:  

- Mozilla Firefox:  www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka  

- Internet Explorer:  www.support.microsoft.com/kb/278835/pl  

- Google Chrome: 

www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647  

- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ 

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej 

użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych. 


